
 رسالةالتوحيد    
 

1 

  بسم اهللا الّرحمن الّرِحیم
  

 ގެ ބަހެއް ة السلفیجمع
  

  !بعد اأم. احلمد هللا والصالة والسالم على حممد عبداهللا ورسوله
فضيلة الشيخ   ގެ އަސާސީ ބިންގަލެއްގެ ގޮތުންتوحيد އަކީ رسالةމި   

  ކޮށްފައިވާتأليف ވެރީންނަށްޓަކައި أهل ދިވެހި ރާއްޖޭގެ أبوبكر إبراهيم هنوري
ގެ ނަމުގައި " دروس من التوحيد"ވަނީ  މިފޮތުގެ ފަހުން މުޞައްނިފު .ފޮތެކެވެ

 ފަހެ މިރިސާލާއަކީ އެފޮތުގެ .މާ ތަފްޞީލީ ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައެވެ
 މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ  .މުޞައްނިފު ވިދާޅުވިއެވެމުޤައްދިމާއެއް ކަމުގައިވެސް 

ރުތަކަކަށްފަހު އެއަށްފަހު އަހަ.  ގައެވ1985ެޗާޕް ކުރެވިފައިވަނީ 
مجعية  ގައި قصد  ކުރުމުގެعام ފުޅާކޮށް އިތުރަށް منفعއަނެއްކާވެސް މި ފޮތުގެ 

 مرحبا އަށް ހުށައެޅުމުން މިކަމަށް مصنفގެ ފަރާތުން  السلف
ވަނީ  އާއެކު މިހާރު މިتوفيقގެ ވާގިފުޅާއި، ހެޔޮ هللا މާތް . ކިޔުއްވާފައިވެއެވެ

އަދި .  ގެ ބަހުގެ މައްޗަށް ފޭރާން ކުރެވިފައެވެمصنف ކޮށް مراجعةއަލުން 
 ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި ޗާޕް ކަމަށްވެސް أصل ގެ التوحيد رسالةމީގެ ފަހުން 

  . އަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެمعلومات

  

  
  عبد اهللا بن حممد إبراهيم

  ގެ ރައީސް مجعية السلف
  . هـ1429 رمضان 4                                          

 .މ2008 ސެޕްޓެމްބަރ 04                                
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  بسم اهللا الّرحمن الّرِحیم
 
  ُمَقدَِّمة

والصالة .  مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحداحلمد للّه العلي األحد الّذي
على آله وأصحابه الّذين متسكوا بالطّريق  أرشد إىل النهج األقوم ووالسالم على حممد الّذي

  أماّبعد. األرشد
އަށް އީމާންވެގެންތިބި هللا އަޅުގަނޑުމެންނީ އެއްކައުވަންތަ މާތް 

އީ هللا މުއުމިނުން ކަމުގައި އިޤްރާރު ކުރަމުންދާއިރު، އެ މަތިވެރި 
އެއްކައުވަންތަ ކަލާނގެ ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް އެގޮތުގެ މަތީން ތިމާމެންގެ 

. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކުރެވޭ ގޮތް އެނގިގެންނެވެބެހެއްޓޭނީ އް ޢަމަލުތަ
 توحيدއަދި .  އޭ މިކިޔާ ކަލިމަ ފުރިހަމައަށް އެނގިގެންނެވެتوحيد! އާދެ

  . ވެސް އެނގިގެންނެވެشركއާއި އިދިކޮޅުވާ 
 އަކީ އެންމެހައި ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ توحيد. ޝައްކެއްނެތެވެ

ކޮންމެ .  އެވެموضوعޓިގެންވާ މުހިއްމު ރިސާލަތު އޭގެ މައްޗަށް ހުއް
މުއުމިނަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ދެނެގަތުން ވާޖިބު ވެގެންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ 

މަޢުރިފާކޮށް އެކަލާނގެ هللا ތިމާ ހެއްދެވި މަތިވެރި މާތް . ފިލާވަޅެވެ
ޙަޟްރަތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު އަޅުކަން ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ 

 މި ކަލިމައިން އެދެވޭ މުރާދެއް އުނގަންނައިދޭ اهللا  إالّالإله. ފިލާވަޅެވެ
އަޅުކަން ޤަބޫލުވެވޭ ގޮތާއި ނުވެވޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ . މުޤައްދަސް ދަރުހެވެ

  .މަންހަޖެވެ
 އަށް ސީދާ ނުވާ ގޮތަކަށް ތިމާ توحيد. ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ

 އެ އަޅުކަމަށް ވަރުބަލިވާންދެން އަޅުކަން ކުރިނަމަވެސް، އެ ކުރެވޭ އަޅުކަމަކީ
. އަދި، ކީއްތޯއެވެ. ނޫނެވެވާބެއް އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ އަޅުކަމެއް އެއްވެސް ޘަ
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ޤިޔާމަތް . ދެނިވި ޢަޛާބު ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ ވޭންޘަވާބު ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި
 ގެ توحيدދުވަހުގެ މުޞީބާތާއި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވާނެ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި 

ގެ ރަސޫލުކަމުގެ ފުރަތަމަ  ول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرس. އަހުލުވެރިންނެވެ
 موضوعތޭރަވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަކުރެއްވީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ހަމައެކަނި މި 

 ކުރުމުގެ ނުބައި شرك މީސްތަކުންނަށް ދަސްފުޅުކޮށްދެއްވައި توحيد! އާދެ
  .ވެސުންޕާކަމުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްވާނޭ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެއްވޭތޯއެ

!  އާދެموضوعމިހެން މިކަން ހުރިއިރު އަޅުގަނޑު ޤަޞްދުކުރަނީ މި 
 އާއި އަދި އެއާއިބެހޭ ބައެއް ނުކުތާ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބަޔާން توحيد

ޢާއްމުކޮށް ދިވެހި . ޚާއްޞަކޮށް ކިޔަވާ ކުދީންނަށެވެ. ކޮށްދެވޭތޯއެވެ
  .އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށެވެ

 ގައި އަޅުގަނޑުގެ ލަޔާޤަތު މަދުކަމުގައިވެފައި موضوعމި ! އާދެ
އަޅުގަނޑަށްވުރެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކުޅަދާނަ ޢިލްމުވެރިން 
ތިއްބެވުމާއެކުވެސް، މި ކުޑަކުޑަ ރިސާލަތު އެކުލެވޭތޯ ކޮންމެވެސް 

އަޅުގަނޑުގެ . ހިތްވަރެއްކުރަން މިޖެހުނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެންނެވެ
. ން މިކަމަށް އެދިލެއްވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެއިޚްލާޞްތެރި ބައެއް އަޚު

ން ދެކެވިފައިހުރި ވާހަކަތަކާއި ލިޔެވިފައިހުރި އި موضوعއަދި، ރާއްޖޭގައި މި 
 ގެ މުހިއްމު ކަމަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ موضوعލިޔުންތައް 

މަތިވެރި  ކުރިން އަދި ހުރިހައި ކަމަކަށްވުރެ. އެވެމަދުކަމުގައި ފެންނާތީ
މިހެންވެ މަތިވެރި . އިސްލާމް ދީނަށް ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރެވޭތޯއެވެ

 "ِرسالَةالتوحيِد" ގެ ޙަޟްރަތުން ވާގި އެދޭ ޙާލު މި ކުޑަކުޑަ ފޮތްهللا މާތް 
އެކުލަވައިލެވޭތޯ މިފަށަނީ މުސްލިމުންނަށް މި ފޮތުން އެދެވޭ ފައިދާއެއް 

  .މުންނެވެއަށް ދުޢާ ކުރަهللا ދެއްވުން އެދި މާތް 



 رسالةالتوحيد    
 

5 

މި ފޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނައިލުމަށް ޤަޞްދު ކުރަނީ، ކޮންމެ 
މުސްލިމަކަށް ދީނުގެ ފަރާތުން ހަމަކޮންމެހެން ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާ 

 ގެ توحيدދެވަނަ ބަޔަކީ .  އެވެتوحيدފުރަތަމަ ބަޔަކީ . ހަތަރު ބައެކެވެ
ހަތަރުވަނަ .  އެވެةسنތިންވަނަ ބަޔަކީ .  އެވެشركއިދިކޮޅު ކަމުގައިވާ 

މިއިން ކޮންމެ ބައެއްވެސް .  އެވެبدعة ގެ އިދިކޮޅު ކަމުގައިވާ سنةބަޔަކީ 
  .ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ ބަލައިފައިވާނީ ފިލާވަޅުތަކަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ

 ގެ توحيدއަޅުގަނޑުމެން އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް هللا މާތް 
އެކު އަޅުކަންކޮށް އުޅުމުގެ ހެޔޮ ފުރިހަމަ ދީން މަތީގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

އާޚިރަތް ދުވަހުން އަމާންކަމާއިއެކު ސުވަރުގެ ވަނުމުގެ . ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ
  .صريإنه وليناونعم الن. آمني. ނަޞީބް ދެއްވާށިއެވެ

   .ـه 1405 رمضان 10

  . މ1985މެއި  30
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  )ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު( ُلوَّالدرس اَأل

  ނަޔާއި އޭގެ ބައިތައް ގެ މާتوحيد
  : ގެ މާނަتوحيد

.  އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ އެކަހެރި ކުރުމެވެتوحيدޢަރަބި ބަހުން 
  .އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. ނުވަތަ އެކައްޗެއް ކަމުގައި ބެލުމެވެ

 އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ މާތް توحيدޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި 
 ފުޅުތަކާއި سماވަންތަކަމާއި، އަދި  هيةـإل  ވަންތަކަމާއިربوبيةގެ هللا 

. ގެ ރަސްކަންފުޅު އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެهللا ސިފަފުޅުތަކުގައިވެސް މާތް 
އަދި މިބުނި ތިން ބައިންކުރެ އެއް ބައެއްގައިވެސް އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި 

ތެއް ނެތްކަމުގައި އެއްފަދަވެ ބައިވެރިވާ އެހެން އެއްވެސް ދެވަނަ ފަރާ
  .ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމެވެށް އެޔަޤީންކޮ
  : ގެ ބައިތައްتوحيد

  :އެއީ.  ބެހިގެންވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެتوحيدޢާއްމު ގޮތެއްގައި 
  توحيد الربوبية )1(

  توحيد األلوهية )2(
  توحيد األمساء والصفات )3(

 ފުރިހަމަ ވާނީ މި ބަޔާންވެ ދިޔަ ތިން ބައިވެސް ފުރިހަމައަށް توحيد
މިއިން އެއް ބައެއްވެސް އުނިކޮށްފި މީހާ ފުރިހަމަ . ންނެވެގެނެސްގަނެގެ

 . ގެ އަހުލުވެރިއަކު ކަމުގައި ނުވާނެއެވެتوحيدގޮތުގައި 
ؤالُس  

  ؟ އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެتوحيد: ޢަރަބި ބަހުން) 1(
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  އޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައިتوحيد: ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި) 2(
  ހެއްޔެވެ؟

  ! ބެހިގެންވަނީ ކިތައް ބަޔަށް ހެއްޔެވެ؟ ބަޔާންކުރޭتوحيد )3(
  ގެ އަހުލުވެރިއަކަށްވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟توحيدފުރިހަމަ ގޮތުގައި ) 4(
  

****************************** 
  )ދެވަނަ ފިލާވަޅު( الدرس الثَّاِني

  توِحيد الربوِبية
އޭ ބުނެވުނު ބަހުން އެދެވޭ މުރާދަކީ އެންމެހައި  توحيد الربوبية

ޢާލަމްތަކާއި އެތަންތާގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހައްދަވައި އެ ތަކެތި 
ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވައި، އެ ތަކެއްޗަށް ރިޒުޤު ދެއްވައި ހައްދަވަނީ ހަމައެކަނި 

 އަދި އެ ތަކެތި މަރުއްވައި ފަނާކުރައްވައި ހައްދަވަނީވެސް ،ކަމާއިهللا 
އަދި އެންމެހައި ތަކެތީގެ . ކަން ޤަބޫލުކޮށް ޔަޤީން ކުރުމެވެهللا ހަމައެކަނި 
ދެއްވައި، ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަދިކަމާއި  ތަކެއް ފުއްދަވާ حاجةހުރިހައި 

އުފަލާއި އަރާމާއި، މިކަންކަން ދެއްވުމުގެ ވެރި ފަރާތަކީ އެކަލާނގެ ކަމާއި 
 އަދި މުޞީބާތްތައް ފިއްލެވުމުގެ އަދި ފަޤީރުކަމާއި ދަތިކަމާއި ހިތާމަޔާއި ވޭނާ

ކަމުގައި ހިތުގެ އަޑީން ޤަބޫލުކޮށް هللا ވެރި ފަރާތަކީވެސް ހަމައެކަނި 
އަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި . އެކަމުގެ މައްޗަށް އީމާންވުމެވެ

ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ޔަޤީން 
 މި ދެންނެވި ބާވަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުމުގައި އަދި. ކުރުމެވެ

އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބައިވެރިވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވާކަމުގައި 
އާއިއެކު هللا މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި . ކަށަވަރުކޮށް ޔަޤީން ކުރުމެވެ
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 .އްލުނީއެވެ ގެتوحيدއެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިވާ ކަމުގައި ޔަޤީންކޮށްފިނަމަ 
  . ކުރެވުނީއެވެشريك

މާތް .  ގެ މި ބައިގެ ތެރެއިންނެވެتوحيدމިންވަރަށް އީމާންވުންވެސް ވަނީ 
 .ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا 

ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ ) އެންމެހައި : "މާނައީ )2الفاحتة

އެ ތަކެތި ޙަމްދާއި ތަޢުރީފު ޙައްޤު ވެގެންވަނީ ޢާލަމްތައް ހައްދަވައި 
އަދި އެހެން ." އަށެވެهللا ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވާ އެ ތަކެތީގެ ވެރި މާތް 

,ª!$# ß. އާޔަތެއްގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ Î=≈ yz Èe≅à2 &óx« ( ) مر62الز( 

  .މިއެވެ." އީ ހުރިހައި ތަކެތި ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެهللا މާތް : "މާނައީ
اللّهم رب ". ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

 މި )رواه مسلم" (ورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كلّ شيء تواـالسم
އުޑުތަކާއި ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ: "ބަސްފުޅުގެ މާނައީ

ބިމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ޢަރުޝިއާއި އަޅަމެނާއި އަދި ހުރިހައި ތަކެތި ހައްދަވާ 
 .މިއެވެ!" އްވި ރަސްކަލާކޮބޮޑު ކުރެ

  سؤالُ
   އިން އެދެވޭ މުރާދަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟توحيد الربوبية) 1(
ހުރިހައި ތަކެތި ހައްދަވާ ރިޒުޤު ދެއްވާ އެ ތަކެތި ފަނާކުރެއްވުމުގެ ) 2(

  ވެރި ފަރާތަކީ ކޮބައިހޭ؟
ޚަލްޤުތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައި އުނދަގޫތައް ފިއްލަވަނީ ކާކު ) 3(

  ހެއްޔެވެ؟
  ! ގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އާޔަތަކާއި ޙަދީޘެއް ބަޔާންކުރޭربوبية) 4(
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 )ތިންވަނަ ފިލާވަޅު( اَلدرس الثَّاِلثُ
  توحيد األلوهية

. އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެهللا  އަކީ އަޅުކަން ކުރުމުގައި توحيد األلوهية
 ފަރާތެއް މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭނެ ދެވަނަهللا އެބަހީ 

ނެތްކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް އަޅުކަމުގެ ހުރިހައި ކަމެއްވެސް އިޚްލާޞްތެރިވެގެންވާ 
އަދި އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް . އަށް ހަމައެކަނި ކުރުމެވެهللا ޙާލު އިލާހުވަންތަ 

ކަމެއްގައި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް 
  .ވެއަށް ކުރުމެهللا ބައިވެރިނުކޮށް ހަމަ ސީދާ 

ފިޔަވައި އެހެން هللا އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު ކިތައްމެ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް 
  . ގެއްލުނީއެވެتوحيد.  ކުރެވުނީއެވެشريكފަރާތެއް ޤަޞްދުކޮށްފިނަމަ  ގައި 

ãΝ .ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވެއެވެهللا މާތް  à6 Ï9≡sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) 

�ωÎ) uθ èδ ( ß, Î=≈ yz Èe≅à2 & ó_ x« çνρß‰ç6 ôã $$sù 4 )އެއީ : "މާނައީ )102نعام األ

 ،އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ) އީهللا : ޔަޢުނީ(
އެއީ ހުރިހައި . އެވެهللا ކަލޭމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރައްވާ ކަލޭމެންގެ ވެރި 

އަށް އަޅުކަން هللا ވީމާ ކަލޭމެން . ތަކެތި ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
  .މިއެވެ." ކުރާށެވެ

العباد حق اللّه على ".  ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا
ގެ هللا : " މާނައީ)رواه الشيخان" (به شيئاا أن يعبدوه وال يشركو

ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ޙައްޤަކީ 
 އަދި، އެކަލާނގެ. އަޅުތަކުން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ

. މިއެވެ." ވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރުމެވެރަސްކަންފުޅާއި އެހެން އެއް
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هللا މާތް .  ގެ ތިން ބައިން ކުރެ އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ މި ބަޔެވެتوحيد
ފޮނުއްވި އެންމެހައި ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ރިސާލަތު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ވަނީ 

 tΒuρ$!. ވާފައިވެއެވެވަޙީ ކުރައްهللا މާތް .  ގެ މި ބައިގެ މައްޗަށެވެتوحيد

$uΖù= y™ö‘ r& ÏΒ š� Î=ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™§‘ �ωÎ) ûÇrθ çΡ Ïµø‹ s9Î) … çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$tΡr& 

Èβρß‰ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪  )ތިމަން ރަސްކަލާނގެ މެނުވީ : "މާނައީ )25نبياء األ

އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެޔޭ، ) އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ(
. ކަލޭމެން ހަމައެކަނި ތިމަން ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރާށޭއެހެންވެ 

މިހެން ވަޙީ ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ރަސޫލު ބޭކަލަކު، ކަލޭގެފާނުގެ 
." ކުރިންވެސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ރަސޫލު ކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމެވެ

  .މިއެވެ
 ގެ މި توحيدއަދި މުޝްރިކުންވެސް އަސްލުގައި ދެކޮޅު ހެދީ 

 .ވެބަޔާއެ
  سؤالُ

   އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟توحيد األلوهية) 1(
  އަޅުކަން ކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟) 2(
  ! ގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭألوهية) 3(
 ! ގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ ޙަދީޘެއް ބަޔާންކުރޭألوهية) 4(
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اِبعالر سرތަރުވަނަ ފިލާވަޅުހަ( اَلد(  
 توحيد األمساء والصفات

ގެ ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި هللا އަކީ  توحيد األمساء والصفات
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ބަހީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި އެ. އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ

ގެ އެންމެހައި ނަންފުޅުތަކާއި هللا  ގެ ދޫފުޅުން އެނގި ބަޔާންވެގެންވާ وسلّم
ސިފަފުޅުތައް އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާއި ލާއިޤުވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް 

 އެއްވެސް ނުކޮށް، تكييف އެއް ނުކޮށް އަދި تعطيل އެއް ނުކޮށް حتريف
. އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް، ހުރި ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް ސާބިތު ކުރުމެވެ

އް އެކަލާނގެ ހެއްދެވި އަދި، އެކަލާނގެ އެންމެހައި ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަ
މަޚްލޫޤުންގެ ނަންތަކާއި ސިފަތަކާއި ތަފާތުވެގެންވާ ކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް 

އަދި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރިވެތި . ކަށަވަރު ކުރުމެވެ
 .ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ވާކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް އީމާންވުމެވެ

 . ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް 

¬!uρ â !$oÿôœ F{ $# 4o_ó¡ çtø:$# çνθ ãã ÷Š$$sù $pκÍ5 (  ) މާތް '': މާނައީ )180األعراف

އެއިން އެކަލާނގެ . އަށް އެންމެ ހެޔޮ ވެގެންވާ ނަންފުޅުތައް ވެއެވެهللا 
އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި '' .ރަސްކަންފުޅަށް ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާ ކުރާށެވެ

ª!$#uρ �=Ïtä† t. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ Î�É9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪   ) 146آل عمران( 

މިއާޔަތުން . މިއެވެ." ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެهللا ކެތްތެރިންނަށް މާތް : "މާނައީ
މިފަދަ . ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމުގެ ސިފަފުޅެވެهللا މި ބަޔާން ކޮށްދެއްވަނީ 

 .ކިތަންމެ ސިފަފުޅެއް އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅަށް ސާބިތުވެގެން ވެއެވެ
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الَحظَةم:  
v ގެ ނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ބަދަލުކޮށް هللا  ކުރުމަކީ މާތް حتريف

  .ކިއުންފަދަ ކަންކަމެވެعزى   ގެ ބަދަލުގައިالعِزيزމިސާލަކަށް . ހެދުމެވެ
v އެބަހީ . ގެ ސިފަފުޅުތައް ނަފީކުރުމެވެهللا  ކުރުމަކީ މާތް تعطيل

. ގައި ބެލުމެވެއެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް އެއްވެސް ސިފަފުޅެއް ނުވާކަމު
ނުވަތަ ބައެއް ސިފަފުޅު ޘާބިތުކޮށް އަނެއްބައި ސިފަފުޅަށް އިންކާރު 

  . ކުރުމެވެ
v ކުރުމަކީ ވައްތަރުކޮށް تكييف ِبيهشއާއި هللا އެބަހީ މާތް .  ކުރުމެވެت

ގެ هللا ނުވަތަ . އެހެނިހެން މަޚްލޫޤުންނާ އެއްސިފަ ކުރުމެވެ
  . އެއް ވައްތަރު ކުރުމެވެސިފަފުޅަކާއި އެހެން މަޚްލޫޤެއްގެ ސިފައަކާއި

  
  سؤالُ

   އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟توحيد األمساء والصفات )1(
  އަށް، ނަންފުޅާއި ސިފަފުޅުވޭ ހެއްޔެވެ؟هللا މާތް ) 2(
  !އަށް، ނަންފުޅާއި ސިފަފުޅުވާކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރޭهللا މާތް ) 3(
  ! ކުރުން ބަޔާންކުރޭتكييف ކުރުމާއި تعطيلމާއި  ކުރުحتريف )4(
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  )ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس اخلَاِمسا
  ގެ މާތްކަން توحيد

 ގެ އަހުލުވެރީންނަށް ހުރި ޘަވާބާއި توحيد ގެ މާތްކަމާއި توحيد
ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ . ނިޢުމަތަކީ ހިމަނާ ކޮޅުންލާކަށް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ

 ގެ وحيدتބިރުވެރިކަމާއި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެގެންވާ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި 
  .އަހުލުވެރީންނެވެ

t. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް  Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9uρ (#þθ Ý¡ Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒ Î) 

AΟ ù=Ýà Î/ y7Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ ßγs9 ßøΒF{ $# Ν èδ uρ tβρß‰tG ôγ•Β ∩∇⊄∪  )މާނައީ )82نعام األ :

އަދި އެ އީމާންކަމާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ، އަށް އީމާންވެهللا މާތް "
ނުކޮށް މައްސުނިނުކޮށް ތިބި މީހުން ދަންނައެ، )  އެއްشرك(އަނިޔާއެއް 

އަދި ތެދު މަގުގައިވާ މީހުންނަކީ . އަމާން ކަމުގައިވަނީ ހަމަ އެމީހުންނެވެ
  ."ހަމަ އެއީއެވެ
.  ގެފާނުންގެ ކިބައިން ރިވާ ވެގެންވެއެވެأنس ގައި يالترمذ

 ކުރައްވާތީ  ޙަދީޘް عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا. އެކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވިއެވެ
قال اللّه تعاىل يا بن آدم لو أتيتىن بقراب األرض ". ތިމަންކަލޭގެފާނު އެއްސެވީމެވެ

ވަޙީ هللا މާތް : " މާނައީ" آلتيتك بقراا مغفرة شيئاتشرك يبقيتين ال خطايا مثّ ل
ކަލޭ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ . އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ
ށް އައިސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާއި ބައްދަލުވާ ހިނދު ބިން ޙަޟްރަތަ

ފުރޭހައި ފާފައާއިގެން އައި ނަމަވެސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާއި އެހެން 
 ނުކޮށް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ، އެހާ ގިނައިން ފާފަ شريكއެއްވެސް ފަރާތަކާއި 

  .މިއެވެ." ފުއްސެވުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކަލެއަށް ދެއްވާހުށީމެވެ
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މި ބަސްފުޅުން އެނގޭ އެއްޗަކީ އާދަމުގެ ދަރިޔާ ކިތަންމެ ބޮޑު 
އެ ފާފަ هللا  ނުކޮށް ހުރިއްޔާ މާތް شريكފާފައެއް ކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް 

ކުރުމުގެ  شريكއަދި . އޭނާގެ ކިބައިން ޢަފޫ ކުރައްވައި ފުއްސަވައިފާނެކަމެވެ
 واهللا أعلم. ފާފަ ނުފުއްސަވާނެކަމެވެ

  
  سؤالُ

މަތް ދުވަހުގެ ނުރައްކަލުން އަމާންވެގެންވާ ބަޔަކީ ކޮން ބައެއް ޤިޔާ) 1(
  ހެއްޔެވެ؟

  ! ގެ މާތް ކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭتوحيد) 2(
 ގެ އަހުލުވެރިން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ މައްޗަށް توحيد) 3(

 !އިޝާރަތްކުރާ ޙަދީޘެއް ބުނޭ
  

****************************** 
  )ހަވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الساِدسا

ގެ އަހުލުވެރިޔާ އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި އަދި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި  توحيد
  .ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުއްޓެވެ

އެންމެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ هللا  ގެ އަހުލުވެރިންނަކީ މާތް توحيد
ތިން ޢަމަލުކުރާ މީހާ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަتوحيد ބަރާބަރުކޮށް توحيد. މީހުންނެވެ

  .އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ

β¨. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް  Î) zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Βé& $\FÏΡ$s% °! 
$ZÿŠÏΖym óΟs9uρ à7tƒ zÏΒ t Ï. Î�ô³ ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ )ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )120ل حالن
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ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭ ހުރިހައި هللا  ވެވަޑައިގެންނެވީ އިބްރާހީމްގެފާނު
އަށް ކިޔަމަންތެރިވެވަޑައިގެންވާ هللا ތަކެތިން ދުރުވެވަޑައިގެން ހަމައެކަނި 

އަދި އެކަލޭގެފާނު މުޝްރިކުންގެ . ނަމޫނާއެއް ކަމުގައެވެ)  ގެتوحيد(
  .މިއެވެ." ތެރެއިން ވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ

ފާނަށް ތަޢުރީފް ވަޙީ ކުރައްވައި އިބްރާހީމްގެهللا އަދި މާތް 
އެކަލޭގެފާނީ އާޚިރަތް ދުވަހުންވެސް ޞާލިޙު މާތް މީހުންގެ ތެރެއިން ވާ 

ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް މި މަތިވެރި ދަރަޖަ . ބޭކަލަކު ކަމުގައި އެންގެވިއެވެ
 ގެ ފުރިހަމަ ދީން މަތީ ޘާބިތުވެވަޑައިގެން توحيدލިބިވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނު 

ފިޔަވައި ބާޠިލް ގޮތުގައި އަޅުކަން ކުރެވޭ هللا އަދި . މެވެހުންނެވި ކަ
  .ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން ދުރުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ކަމެވެ

t. މުއުމިނުންނަށް މަދަޙަ ވަޙީ ކުރައްވައި އަންގަވައެވެهللا މާތް  Ï% ©!$#uρ Οèδ 

öΝ ÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθ ä. Î�ô³ ç„ ∩∈∪  ) ޔަޢުނީ(އެމީހުންނަކީ : " މާނައީ)59املؤمنون :

އެމީހުން ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ ) ފުރިހަމަ މުއުމިނުންނަކީ
  .މިއެވެ."  ނުކުރާ މީހުންނެވެشريكރަސްކަންފުޅާއި ހަމަ އެކައްޗަކާއިވެސް 

ން ގެ މި އުއްމަތުން ހަތްދިހަހާސް މީހު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ރުގެ ވަންނާނެ ކަމުގައި އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަ

ގެފާނު މިޢުރާޖު އަރާވަޑައިގެންނެވި ރޭގައި އެކަލޭގެފާނަށް هللا ރަސޫލު
 އާއި ޚިލާފުވާ ގޮތުން ފަންޑިތަ ހަދާ توحيدއަދި އެމީހުންނަކީ . އެންގެވުނެވެ

 ގެ އަސަރުވެސް ހުރި ކަންކަމުން ދުރުވެ شركއަދި މިނޫންވެސް އެބާވަތުގެ 
ށް ވަކީލުކުރާ ވި ކަލާނގެ ޙަޟްރަތަވާ ބޮޑު ކުރެއްހަމައެކަނި އެމީހުން ހައްދަ

  ) ގައިمسلم އާއި خباري. (ދީޘް ކުރެއްވިއެވެމީހުން ކަމުގައި ޙަ
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  سؤالُ
އެއްވެސް ޙިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއި ނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެ މީހުންނަކީ ) 1(

  ކޮން ބައެއް؟
  !ންކުރޭމްގެފާނުންގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރާ އާޔަތެއް ބަޔާއިބްރާހީ) 2(
 !މުއުމިނުންނަށް މަދަޙަ ވަޙީ ކުރެއްވުމުގެ ސިފައެއް ބަޔާންކުރޭ) 3(
  

****************************** 
  )ހަތްވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الساِبعا

  ގެ ޙައްޤާއި އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤުهللا މާތް 
.  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެمعاذ بن جبلރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް 

 އަރާވަޑައިގެން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭ
. އިންނެވި ޙިމާރުގެ ފަހަތު ބައިގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު އިންނެވީމެވެ

ޙަދީޘް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمތިމަންކަލޭގެފާނު އެހެން އިންނަވަނިކޮށް 
ސްކަންފުޅަށްޓަކައި، ގެ ރަهللا މާތް !  އެވެمعاذ بن جبل އޭ. ކުރެއްވިއެވެ

އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އަދާކުރަން ވާޖިބު ވެގެންވާ އެކަލާނގެ ޙައްޤަކީ 
ވެ؟ އަދި، އަޅުތަކުން ކޮބައިކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެ

އްޤު އަދާކުރީމާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާނެ ޙައްޤު އެކަލާނގެ ޙަ
ން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟ ފަޟުލްވަންތަވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަ

އެކަމެއް . ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެންނެވީމެވެ.  ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެمعاذ
އެބަހީ . އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެهللا ދެނެވޮޑިގެންވާނީ 

  .ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ
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ގެ هللا މާތް . އެވެ ކުރެއްވި ޙަދީޘްرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އަޅުތަކުން އަދާކުރުން ވާޖިބު ވެގެންވާ އެކަލާނގެ 
ޙައްޤަކީ އަޅުތަކުން، އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ހަމައެކަނި އަޅުކަން 

އަދި، އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާއި . ކުރުމެވެ
އްޤު އަދާކުރީމާ ލާނގެ ޙަދި އަޅުތަކުން އެކައަ.  ނުކުރުމެވެشريك

އްޤު ފަޟްލަކީ ލާނގެ ދެއްވާ ދަރުމަ ކުރައްވާނެ ޙައަޅުތަކުންނަށް އެކަ
ނުކުރާ މީހުންނަށް  شريك ރަސްކަންފުޅާއި އެއްވެސް ގޮތަކުންއެކަލާނގެ 

 އާއި صحيح البخاريމި ޙަދީޘް ރިވާވެގެންވަނީ . މިއެވެ.  ނުދެއްވުމެވެޢަޛާބު
  . ގައެވެمسلم

ގި ބަޔާންވެގެންވަނީ، އަޅުކަން ކުރަންވާނީ މި ޙަދީޘުން އެނ
 .އެއީ އެކަލާނގެ ޙައްޤުފުޅެއްކަމެވެ. އަށް ކަމެވެهللا ހަމައެކަނި އިލާހުވަންތަ 

 
  سؤالُ

ންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އަޅުތަކުهللا މާތް ) 1(
  އްޤަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ވެގެންވާ، ޙަ

ދެއްވާ هللا ރުމުން، އަޅުތަކުންނަށް ގެ ޙައްޤު އަދާކުهللا އަޅުތަކުން ) 2(
  ދަރުމައާއި ޘަވާބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

  އަޅުކަމަކީ ކޮން ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް ހެއްޔެވެ؟) 3(
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  )އަށްވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الثَّاِمنا
  )އަޅުކަން(  اَلِعبادةُ

 އޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ، ނިކަމެތިވެ عبادةއަޅުކަމޭ ނުވަތަ 
  .ނުވަތަ އަދަބުވެރިވެ ބިރުވެތިވުމެވެ. ވެދެރަވުމެ

 އޭ ނުވަތަ އަޅުކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ عبادةޝަރީއަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި 
އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައް ކުރުމާއި، އެކަލާނގެ ނަހީ هللا މާނައީ، މާތް 

. ޟްރަތަށް ކިޔަމަންތެރިވުމެވެވި ކަންތަކުން ދުރުވެ އެކަލާނގެ ޙަކުރެއް
 ބުނަނީނަމަ، އަޅުކަމަކީ ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށުގެ ންއެހެން ޢިބާރާތަކު

ރުހިވޮޑިގެންވާ އަދި هللا މަލުތަކާއި ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމަކަށް ޢަ
އަޅުކަމުގެ ހުރިހައި . ލޯބިވޮޑިގެންވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމެކެވެ

އެހެން ފަރާތެއް . އަށެވެهللا ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މާތް 
  .ޞްދުކޮށްގެން އަޅުކަން ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކީ މުޝްރިކެކެވެޤަ

އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ހެއްދެވީ އަޅުކަން ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ هللا މާތް 

 tΒuρ$. އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސްކަންފުޅަށް ކުރުމަށެވެ

àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪  )މާނައީ )56 تاالذّاري :

ޖިންނީންނާއި އިންސާނުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ހެއްދެވީ އަޅުކަން "
  .މިއެވެ." ހަމައެކަނި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރުމަށެވެ

ނޫން هللا މިހެން މިކަން ހުރިއިރު އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް 
ޅުކަން އަށް އަهللا އަދި . އަށް ކާފިރުވީއެވެهللا ފަރާތަކަށް ކޮށްފި މީހާ 
އާއި އެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ هللا ކުރާއިރު އެ އަޅުކަމުގައި 
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.  ގެއްލުނީއެވެتوحيد.  ކުރީއެވެشريك ގައި ألوهية.  ކުރީއެވެشريكއަށް هللا 
  .ގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބު އެމީހަކަށް ޙައްޤުވީއެވެهللا 

 
  سؤالُ

  އި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އަޅުކަމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބަعبادة) 1(
  ޝަރީއަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި އަޅުކަމަކީ ކޮބައިހޭ؟) 2(
  އަޅުކަން ކުރަންވާނީ ކޮން ފަރާތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ދަލީލަކީ ކޮބައިހޭ؟) 3(
  ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ކޮށްފިނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންހޭ؟هللا ) 4(
އަޅުކަން ކޮށްފި މީހާގެ އާއި އެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްގެން هللا ) 5(

 ޙުކުމަކީ ކޮބައިހޭ؟
 

****************************** 
  )ނުވަވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس التاِسعا

  އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް
އޭގެ . އަޅުކަމުގެ ނަންތަކާއި ވައްތަރުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ

  .ތެރެއިން މި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައްވެއެވެ
) 5(ޙައްޖުވުން ) 4(ރޯދަހިފުން ) 3(ޒަކާތްދިނުން ) 2(ން ނަމާދުކުރު) 1(

) 8(ޠަވާފުކުރުން ) 7(ނަދުރުބުނުން ) 6) (ކަތިލުން(ޛަބަޙަކުރުން 
) 10(އަށް ބަހައްޓަންވާ ލޯބިވެރިކަން ބެހެއްޓުން هللا ) 9(ތައުބާވުން 
ބިރުގަތުމުގެ ބައެއް ވައްތަރު ) 11(އެކަލާނގެއާ ވަކީލުކުރުން ކަންކަމުގައި 

ވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އިންސާނުންނަށް ނުކޮށްދެ (ستعانةاإل) 12(
) ޔަޢުނީ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދުން (ستعاذةاإل) 13(އެދުން ވާތްގަށް 
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ދުޢާ ކުރުމުގެ ) 15) (ނަޞްރު އެދުން (اثةاإلستغ) 14(ޙިމާޔަތަށް އެދުން 
 ކަމުގައިވާ ކޮންމެ އަދި، މިނޫންވެސް ދީނުގައި އަޅުކަމެއް ހުރިހާ ބާވަތެއް،

  .ކަމެއް މި ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ވަދެއެވެ
މި .  ވައްތަރުތަކެވެފަހެ މި ބަޔާންވެދިޔައީ ހައްތާވެސް އަޅުކަމުގެ

އަދި . ތަށެވެގެ ޙަޟްރަهللا ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ހުރިހައި އަޅު
ން ކަމެއް ކުރާއިރު ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ފަދައިމިއިން އެއްވެސް އަޅު

އަދި އެ . ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެއެވެهللا މެނުވީ ކޮށްފިނަމަ އެ އަޅުކަމެއް މާތް 
  .އަޅުކަމަކަށް ޘަވާބު ލިބުމެއް ނުވެއެވެ

އަޅުކަން ޞައްޙަވެ އެއަށް ޘަވާބެއް ލިބުންވަނީ އަޞްލު ތިން 
  އެއީ. ޝަރުޠެއް އޮވެގެންނެވެ

  އަޅުކަންކުރާ މީހާ މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން) 1(
  އަށް އިޚްލާޞްތެރިވެހުރެ އަޅުކަން ކުރުންهللا  ދުރުވެ  ންشرك) 2(
ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ނަމަވެސް އެ އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު  ދެއްކެވި ގޮތަށް ) 3(

ކުރުން، ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު އެ އަޅުކަމެއް ކުރަން ދެއްކެވި ގޮތާއި 
  .ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކުރުމެވެ

ވެއްޖެނަމަ އެ ފަހެ އަޅުކަން ކުރާއިރު މިއިން ޝަރުޠެއް އުނި
 .ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ހުއްޓެވެهللا އަޅުކަން މާތް 

  
  سؤالُ

  !އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެނގިހުރި މިންވަރެއް ބަޔާންކުރޭ) 1(
  އަޅުކަން ކުރަންވާނީ ކޮންފަރާތަކަށް ހެއްޔެވެ؟) 2(
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އް އަޅުކަން ޞައްޙަވެ އެ އަޅުކަމަށް ޘަވާބެއް ލިބުމުގެ އަޞްލު ޝަރުޠުތަ) 3(
  !ބަޔާންކުރޭ

****************************** 
  )ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الْعاِشرا

  الشرك
 ކުރުމަކީ شرك.  އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ ބައިވެރިވުމެވެشرك

  .ބައިވެރި ކުރުމެވެ
 ކުރުމޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީ شركޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި   

ން ފަރާތެއް، އާއި އެހެهللا  ގެ ތިން ބައިންކުރެ ބައެއްގައި މާތް توحيد
 توحيد األلوهيةވަކިން ޚާއްޞަކޮށް . ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރި ކުރުމެވެ

އާއިއެކު އެހެން ފަރާތްފަރާތް هللا އަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި هللا : ގައި ޔަޢުނީ
  . ގެ އިދިކޮޅެވެتوحيد ކުރުމަކީ شرك. ބައިވެރި ކުރުމެވެ

 ނުވެ ހުރެ ތައުބާ.  ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަ ކުރުމެވެشرك  
އެހެނިހެން ފާފަތައް . ނުފުއްސަވާނެއެވެهللا މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ފާފަ މާތް 

ވަޙީ هللا މާތް . އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވައިފާނެއެވެ

β¨. ކުރައްވާފައިވެއެވެ Î) ©!$# Ÿω ã�Ïÿøótƒ β r& x8 u�ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ïÿøótƒ uρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ 

yϑ Ï9 â !$t± o„ 4  ) ކުރި شريكގެ ރަސްކަންފުޅާއި هللا މާތް : "މާނައީ )48النساء 

އެހެނިހެން ފާފަ . ނުފުއްސަވާނެއެވެهللا ފާފަ ހަމަކަށަވަރުންވެސް މާތް 
  ."އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާފާނެއެވެ

ވަޙީ هللا މާތް .  ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  
صحيح مسلم " ( فيه غريى تركته وشركهمن عمل عمال أشرك معي". ވެކުރެއްވިއެ
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އެ ) އެބަހީ އަޅުކަންކުރާ މީހާ(ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ : " މާނައީ)كتاب الزهد
އަޅުކަމުގައި ތިމަން ރަސްކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ 

ކޮށްލައްވާ އެމީހާއާއި، އެމީހާ ކުރި އަޅުކަމަކާއި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ދޫ
  .މިއެވެ." ހުށީމެވެ
މި ބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ އެމީހާ އެކުރި އަޅުކަން ތިމަން   

އަދި އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތް އެމީހާއަށް . ރަސްކަލާނގެ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ހުށީމެވެ
 .ހުއްޓެވެ

  سؤالُ
   ކުރުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟شريك އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި شرك) 1(
   ކުރުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟شريك އިޞްޠިލާޙުގައި ޝަރީޢަތުގެ) 2(
ތައުބާ ނުވެ މަރުވެއްޖެނަމަ ނުފުއްސަވާނެ ފާފައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ) 3(

  !އަދި، އޭގެދަލީލު ބަޔާންކުރޭ
އާއިއެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްގެން هللا އަޅުކަން ކުރާއިރު މާތް ) 4(

 އަޅުކަންކުރުމީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
 

****************************** 
 )އެގާރަވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الْحاِدى عشرا

  )1( ކުރުން شركއަޅުކަން ކުރުމުގައި 
  شركބޮޑު 

  :އެއީ.  ކުރުން ހުރީ ދެބާވަތަކަށެވެشركއަޅުކަން ކުރުމުގައި 
   ކުރުންشركބޮޑު ) 1(
  .ވައްތަރެވެ ކުރުން  މި ދެشركކުދި ) 2(
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އަށް އަޅުކަންކުރާ ފަދައިން އެކަލާނގެ  هللا  އަކީ މާތްشركބޮޑު   
މިސާލަކަށް، ކަންކަމަށް . ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ

އަށް ދުޢާ ކުރާ ފަދައިން އެހެނިހެން ފަރާތްފަރާތަށްވެސް ދުޢާ هللا އެދި 
އަދި، އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ޚާއްޞަކޮށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭ . ކުރުމެވެ

އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް . ހެނިހެން ފަރާތްފަރާތަށް ބިރުގަތުމެވެކަންކަމުގައި އެ
އަދި . ލޯބިވާންވީ ފަދައިން އެހެނިހެން ފަރާތްފަރާތަށްވެސް ލޯބިވުމެވެ

  .މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމެވެ
ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމާއި ޒިޔާރަތްތަކަށް ނަދުރު ބުނުމާއި މަރުވެފައި   

މާއި ވަލީވެރިންނަށް ނަދުރު ބުނުމާއި މިފަދަ ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިން ވާގި އެދު
މި ދެންނެވި ވައްތަރުތަކަކީ .  ގެ މި ބައިގެ ތެރެއިންނެވެشركކަންކަންވަނީ 

މިފަދަ ކަންކަމުން . އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެ ވައްތަރު ވައްތަރެވެ
އަމުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތައް ވަރަށްވެސް هللا ދުރުވެގަތުމަށް މާތް 

ρß‰ç6#) *. އޭގެ ތެރެއިން މިލިޔާ އާޔަތް ވެއެވެ. ގިނައެވެ ôã $#uρ ©!$# Ÿωuρ 

(#θ ä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $\↔ø‹ x© (  ) އަށް އަޅުކަން هللا ކަލޭމެން މާތް : "މާނައީ )36النساء

 شريكއަދި، އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ހަމަ އެކައްޗަކާވެސް . ކުރާށެވެ
  ."ބައިވެރި ނުކުރާށެވެ. ނުކުރާށެވެ
 ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން عبداللّه بن مسعود ގައި يصحيح البخار  
يدعو  من مات وهو".  ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވެއެވެ

 شريكއާ އެހެން ފަރާތެއް އެއްފަދަކޮށް هللا މާތް : " މާނައީ"هللا ندا دخل النار
  .މިއެވެ." ކުރާ ޙާލު މަރުވެއްޖެ މީހާ ނަރަކައަށް ވަދެއްޖެއެވެ
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އާޚިރަތުގެ .  ކުރުމަކީ ބިރުހުރި ކަމެކެވެشرك. ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ  
ކޮންމެ އިންސާނަކު އެކަމުން ދުރުވެގަތުން . އަބަދީ ޢަޛާބުގެ އަޞްލެވެ

 .ވާޖިބުވެގެންވާ ނުރައްކައުތެރި މުޞީބާތެކެވެ
 

  سؤالُ
   ކުރުން ހުރީ ކިތައް ބާވަތަށް ހެއްޔެވެ؟شركއަޅުކަން ކުރުމުގައި ) 1(
  ! އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިސާލާއެކު ބަޔާންކުރޭشركބޮޑު ) 2(
ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ هللا މާތް އަންގަވާ  ން ރައްކާތެރިވުމަށް شركބޮޑު ) 3(

  !އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ
 ! ގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘެއް ލިޔޭشركބޮޑު ) 4(
  

****************************** 
  )ބާރަވަނަ ފިލާވަޅު(  عشرلدرس الثَّاِنيا

  )2( ކުރުން شركއަޅުކަން ކުރުމުގައި 
  شركކުދި 

 شرك ކުރުމުގެ ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ކުދި شركއަޅުކަން ކުރުމުގައި   
  .ކުރުމެވެ
هللا އެބަހީ މާތް . އެވެ" الرياء" އަކީ شرك ނުވަތަ ކުޑަ شركކުދި   

ކުމަށް، ނުވަތަ އަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު މީހަކަށް، ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއް
އަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު ބަހައްޓަންވީ هللا . އިއްވުމަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ

އޭގެ . އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަން ނުބަހައްޓައި އަޅުކަން ކުރުމެވެ
މިސާލަކީ ތިމާ ނަމާދު ކުރާއިރު ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް 
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އަދި ޞަދަޤާތެއް . މާދު ކުރުމެވެތިމާނަމާދު ކުރާކަން ދެއްކުމަށް ނަ
ދޭއިރުވެސް ތިމާއީ ދީލަތި މީހެއްކަން މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ޞަދަޤާތް 

ނުވަތަ ތިމާ ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު ތިމާއީ އަޑު ރީތި މީހެއްނަމަ . ދިނުމެވެ
މީސްތަކުން އަހާނެކަމުގެ ފަޚުރު ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް އިއްވަން 

ޤަބޫލު هللا ފަހެ މިފަދައިން މީހާ ކުރާ އަޅުކަން މާތް . މެވެޤުރުއާން ކިޔެވު

yϑ. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް . ނުކުރައްވާނެއެވެ sù tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ 

u !$s)Ï9 Ïµ În/ u‘ ö≅yϑ ÷èu‹ ù=sù Wξ uΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î�ô³ ç„ Íο yŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµ În/ u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ 

ދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ އެމީހާ ހައް: "މާނައީ )110الكهف (
ރަސްކަންފުޅާއި ބައްދަލުވާނެކަމަށް ބިރުގަންނަ މީހާ، ނުވަތަ އެކަލާނގެއާއި 
ބައްދަލުވެ ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެދޭމީހާ، ފަހެ އެމީހާ ޞާލިޙް 

 އަށް އަޅުކަން ربއަދި އޭނާ ހައްދަވާ ބޮޑު ކުރެއްވި . ޢަމަލު ކުރާހުށިކަމެވެ
 ކޮށް شريكމުގައި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ކުރު

  .މިއެވެ." ބައިވެރިކޮށް ނުހަދާހުށިކަމެވެ
 بدعة އާއި شركޞާލިޙް ޢަމަލޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މުރާދަކީ ! އާދެ  

އަދި އަޅުކަން ޤަބޫލުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް . އިން ސަލާމަތްވެގެންވާ އަޅުކަމެވެ
  . ޢަމަލެވެހަމަވެފައިވާ ބަރާބަރު

أخاف  أخوف ما".  ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  
ތިމަން : " މާނައީ)محدرواه أ" (ءالريا: "فقال.  فسئل عنه. صغرعليكم الشرك األ

ކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބިރުފުޅުވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމުގެ 
.  އާ މެދުގައެވެشركންނަވާ ކަމަކީ ކުދި ތެރެއިން، އެންމެ ބިރުފުޅުވަޑައިގަ

 އަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ދެންނެވުނު ހިނދު ޙަދީޘް شركފަހެ، ކުދި 
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މީހުންނަށް : ޔަޢުނީ." އެއީ ދެއްކުމަށް ކަންތައް ކުރުމެވެ. ކުރެއްވިއެވެ
 .ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ އިއްވުމުގެ ފަޚުރު ޙާޞިލްކުރުމަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ

 
 

  سؤالُ
  ! އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިސާލާއެކު ބަޔާންކުރޭشركކުދި ) 1(
  !އްވާފައިވާ އާޔަތެއް ބަޔާންކުރޭ އާއި މެދު ވަޙީ ކުރަشركކުދި ) 2(
 ! ގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘެއް ބުނެދީشركކުދި ) 3(
  

****************************** 
  )ތޭރަވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الثَّاِلثُ عشرا

  އެންމެ ބޮޑު ފާފަ
ގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެން هللا .  ކުރުމެވެشركއެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ   

  .ފަރާތަކާއި އެއްވަރުކޮށް އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބައިވެރި ކުރުމެވެ
. އެ ފާފަ ނުފުއްސަވާނޭ ފާފައެކެވެ،  ކުރުމުގެ ފާފައަކީشركފަހެ   

މާތް . ކަށް ފުއްސަވާފާނެއެވެއެހެނިހެން ފާފަ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަ

β. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا  Î) ©!$# Ÿω ã�Ïÿøótƒ βr& x8 u�ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ïÿøótƒ uρ $tΒ 

tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t± o„ 4 ) شركގެ ރަސްކަންފުޅާއި هللا : " މާނައީ)48النساء 

އަދި، އެނޫން ފާފަ . ނުފުއްސަވާނެއެވެهللا ކުރުމުގެ ފާފަ ހަމަކަށަވަރުން 
  .މިއެވެ." ކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ފަރާތަކަށް ފުއްސަވާފާނެއެވެއެ
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 އާއި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ކޮބައިތޯ   
 رواه" (ن جتعل هللا ندا وهوخلقكأ". ސުވާލު ކުރެވުމުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ

ން އެއްޗަކާއި އެއީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި އެހެ: " މާނައީ)مسلم
." އެކަލާނގެއީ ކަލޭ ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. ކަލޭ އެއްފަދަ ކުރުމެވެ

  .މިއެވެ
މިހެން ކަންހުރިއިރު އެންމެހާ އިންސާނުންގެ މައްޗަށް   

 ނުކޮށް ހުރިހާ މާނައެއްގައި އެކަލާނގެ شريكއަށް هللا ވާޖިބުވެގެންވަނީ 
 ކުރާ އަޅުކަން ޤަބޫލު އަހަރެމެން ރެޔާއި ދުވާލު. އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ
ސުވަރުގޭގެ . ޘަވާބެއް ލިބޭނީ އޭރުންނެވެ. ކުރެވޭނީ އޭރުންނެވެ

 .އަހުލުވެރިންނަށް ވާނީ އޭރުންނެވެ
  

  سؤالُ
  އެންމެ ބޮޑު ފާފައަކީ ކޮބައިހޭ؟) 1(
   ކުރި މީހާގެ ފާފަ ނޫން މީހުންގެ ފާފަ ފުއްސަވާފާނެ ބާވައެވެ؟شرك) 2(
  !ރިކަން ބަޔާންކުރާ އާޔަތެއް ލިޔޭ ކުރުމުގެ ނުރައްކައުތެشرك) 3(
 ! ކުރުމުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން ބަޔާންކުރާ ޙަދީޘެއް ލިޔޭشرك) 4(
 

******************************  
رشع اِبعالر سرސާދަވަނަ ފިލާވަޅު( اَلد(  

   ގެ މާނަالَِإله ِإالَّ اهللا محمد رسولُ اهللا
އިސްލާމަކަށް ވެވޭނީ މި ދެކަލިމަގެ މާނަ  ،ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށްވެ  

ދަސްކޮށް ހިތުގެ އަޑީން ޤަބޫލުކޮށް ދުލުން ކިޔައި އެ ދެކަލިމައިން އެދެވޭ 
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ވީއިރު މި ދެކަލިމައިގެ . މުރާދެއް ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުން ގެނެސްގަނެގެނެވެ
  .މާނަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގުން ލާޒިމެވެ

.  ނޫން އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެهللا:  ގެ މާނައީالَِإله ِإالَّ اهللا) 1(
މެނުވީ އަޅުކަން އެފަރާތަށް ކުރުން ޙައްޤު ވެގެންވާ އެހެން هللا އެބަހީ، 

  .އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
އި ތަކެއްޗަކީ ފިޔަވައި އިންސާނުން އަޅުކަންކުރާ ހުރިހަهللا ! އާދެ  

. ނީއެވެއްޤު ނޫން ތަކެތި ކަމުގައި ބުނެ އިޤްރާރުވައަޅުކަން ކުރުން ޙަ
މީސްތަކުން އަޅުކަންކުރާ ބުދުތަކާއި ހިލަތަކާއި ގަސްގަހާގެއްސާއި އިރު 
ހަނދާއި ތަރިތަކާއި، އަލިފާނާއި ކޯރުތަކާއި ޒިޔާރަތްތަކާއި ޤަބުރުތަކާއި 
މަޤާމުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް، އަޅުކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތަކަށް 

އަދި . ތަކެއް ބާޠިލް ކުރީއެވެއަދަބުވެރިވެ ކިޔަމަންތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތް
އަށް ކަމުގައި ބުނެ هللا އެކަނި އަޅުކަން ކުރުން ޙައްޤުވަނީ ހަމަ

  .އިޤްރާރުވީއެވެ
އެބަހީ، . ގެ ރަސޫލާއެވެهللا  ގެފާނީ حممد:  ގެ މާނަمحمد رسولُ اهللا) 2(

  .ގެ ޙަޟްރަތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރަސޫލާއެވެهللا  ގެފާނީ حممد
ގެ އަމުރުފުޅުތައް هللا  ގެފާނީ، حممد:  މުރާދަކީމި ކަލިމައިން އެދެވޭ  

މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ފޮނުއްވުނު ރަސޫލާ ކަމަށް 
އަޅުކަން ކުރާނެ ގޮތާއި އަދިވެސް ދީނުގެ ހުރިހައި ކަމެއް . ޤަބޫލުކުރުމެވެ

މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް ފޮނުއްވި ރަސޫލާކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް 
ވީމާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަޅުކަމެއް އެ އަޅުކަން ކުރަން . ވެއިޤްރާރުވުމެ
هللا އަދި، މާތް . ގެފާނު ދައްކަވާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ނުކުރުމެވެهللا ރަސޫލު 

ގެ ޙަޟްރަތުން އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ހުރިހައި ކަމަކަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އެ 
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ރިހައި ކަމަކުން އަދި، އެކަލޭގެފާނު ނަހީ ކުރެއްވި ހު. ކަންކަން ކުރުމެވެ
  .ދުރުވެގަތުމެވެ

ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށްވެ މުސްލިމަކު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި   
  .ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރީމައެވެ

 . ގެ މާނައަކީ މިއީ އެވެالَِإله ِإالَّ اهللا محمد رسولُ اهللا  
  سؤالُ

  އްޔެވެ؟ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށް ވެވޭނީ ކިހިނަކުން ހެ) 1(
   ގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟الإله إال اهللا) 2(
   ގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟حممد رسول اهللا) 3(
  ގެފާނަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟حممد) 4(
 

******************************  
رشع اخلَاِمس سرފަނަރަވަނަ ފިލާވަޅު( اَلد(  

  اَلسنة
ޝަރީޢަތުގެ .  މާނައީ މަގު، ނުވަތަ ގޮތެވެ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެسنة  

ގެ އިޒުނަފުޅަށް  هللا މާތް :  އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީسنةއިޞްޠިލާޙުގައި 
އެ މަގު . އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ދައްކަވާފައިވާ ރަނގަޅު ހެޔޮ މަގެވެ

އި  ޢަމަލުފުޅުންނާއެކަލޭގެފާނު ދައްކަވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުންނާއި
ރް އޭ މިބުނި ބަހުގެ މާނައީ އެކަލޭގެފާނުންގެ އިޤްރާ. އަދި އިޤްރާރުންނެވެ

އަރިހުގައި އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނު 
އަދި، އެ ކަންކަމީ، ދީނުގައި އެންމެ ރަނގަޅު . މަނާ ނުކުރައްވާ ކަންކަމެވެ
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އެއީ ހުއްދަ .  ކަންކަމެވެކަންތައް ކަމުގައި އިޤްރާރު ކުރައްވާފައިވާ
  .ކަންކަމެވެ
 އަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ދެވަނަ سنةގެފާނުގެ هللا ފަހެ ރަސޫލު   
  .އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޝަރަޙަވެސް މެއެވެ. އަޞްލެވެ
 ން ޘާބިތުވާ ޙުކުމް ހުރީ سنة ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  

  .ޢާއްމުކޮށް ދެ ބަޔަކަށެވެ
ރުޟު ނުވަތަ ވާޖިބުގެ ދަރަޖައިގައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފަ) 1(  
އެއީ އެ ކަންކަން އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ، އަދި މީސްތަކުންނަށް . ޙުކުމްއެވެ

މިސާލަކަށް ނަމާދުގެ . އެ ކަންކަން ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ
ރަކްޢަތްތައް ކަނޑައެޅުއްވުން، އަދި ޒަކާތް ދިނުމުގައި ނިޞާބުތައް  ބަޔާން 

 އެއް ދޫކޮށްފި މީހާ ކުށްވެރިވެ سنةމި ބާވަތުގެ . ރެއްވުން ފަދަ ކަންކަމެވެކު
  .ފާފަވެރިވާނެއެވެ

މި .  އެވެسنةދެވަނަ ބާވަތަކީ ވާޖިބުގެ ޙުކުމްގައި ނުވާ ) 2(  
އަދި މި ، سنة ނުވަތަ މުއައްކަދު سنة އަށް މުސްތަޙައްބު سنةބާވަތުގެ 

 އެއް سنةހެ މި ބާވަތުގެ ފަ. ނޫންވެސް ނަންނަން ކިޔާފައިވެއެވެ
 سنةއެއާއެކު މި ބާވަތުގެ . ގެނެސްގެންފި މީހާއަށް ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހުއްޓެވެ

އެއް ކުރަންވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދާއިއެކު ފަހަރެއްގައި ނުކުރެވި ދިޔަނަމަވެސް 
 سنةނަމަވެސް ޢަޛާބު ނުލިބޭނެތީ ޢަމުދުން ޤަޞްދުގައި . ފާފަވެރި ނުވާނެއެވެ

 ގެ ޙަދީޘްގައިވާ ވަޢީދުގެ ތެރައަށް "فمن رغب عن سنيت فليس مني" ދޫކުރާނަމަ
 އިން މޫނު سنةތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ : "މި ޙަދީޘްގެ މާނައީ. ވަންނާނެއެވެ

 ."އަނބުރާލައިފި މީހާއީ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ހިދާޔަތުގައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ
  



 رسالةالتوحيد    
 

31 

  سؤالُ
  އި ހެއްޔެވެ؟ އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބަسنة) 1(
   އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟سنةޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ) 2(
   ހުރީ ކިތައް ބާވަތަށް ހެއްޔެވެ؟سنةގެފާނުގެ هللا ރަސޫލު ) 3(
 ން ޘާބިތުވާ ޙުކުމް ހުރީ ކިތައް ބާވަތަށް ހެއްޔެވެ؟ މިސާލާއެކު سنة) 4(

  !ބަޔާންކުރޭ
******************************  

رشع اِدسالس سرވަނަ ފިލާވަޅުސޯޅަ( اَلد(  
   އަށް ޢަމަލު ކުރުންسنة

 އަށް ޢަމަލު ކުރުމީ ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު سنة  
ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި  . ވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ވަޙީ هللا މާތް . ބަސްފުޅުން އެ ވާޖިބުކަން ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ

tΒuρ ãΝ$!. ވެކުރައްވާފައިވެއެ ä39 s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκtΞ çµ ÷Ψ tã 

(#θ ßγtFΡ$$sù 4  ) ގެފާނު هللا ކަލޭމެންގެ ގާތަށް ރަސޫލު : " މާނައީ)7احلشر

އެބަހީ އެކަމެއް ޤަބޫލުކޮށް . (ގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކަލޭމެން ހިފާށެވެ
ކަމަކުން ކަލޭމެންނަށް އަދި އެކަލޭގެފާނު އެ.) އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާށެވެ

  ."ނަހީކުރައްވާ މަނާ ކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން ކަލޭމެން ދުރުވެ ގަންނާށެވެ
 ނުހަނު ބޮޑަށް އުއްމަތަށް އަމުރުފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  

އަދި އެއަށް ޢަމަލު .  ގައި ހިފުމަށެވެسنةކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ 
عليكم بسنىت وسنة اخللفآء ". ފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ. ކުރުމަށެވެ

:  މާނައީ)رواه أبوداؤد والترمذي" (اعضوا عليها بالنواجذالراشدين املهديني متسكوا 
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ތިމަން ކަލޭގެފާނާއި އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނަށްފަހު ތިއްބަވާ ތެދުމަގު "
ހިފުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  ގައި سنة ގެ اخللفاءالراشدونލިބިގެން ތިއްބެވި 

ދޫނުވާވަރަށް ކޮލުދަތުން (އަދި ރަނގަޅަށް . މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
 ގައިވާ سنة އަށް ތަބަޢަވެ އަދި سنةއެބަހީ ." ދަތްއަޅާ ހިފަހައްޓާށެވެ
  .އެއާ ޚިލާފު ޢަމަލު ނުކުރާށެވެ. ފަދައިން ޢަމަލު ކުރާށެވެ

ގެފާނުގެ هللا ހިފުމީ ރަސޫލު  ގައި سنة ގެ اخللفاءالراشدون! އާދެ  
 سنةނަމަވެސް އެއީ، ރަސޫލާގެ . އަމުރުފުޅެއްކަން ހަނދާން ކުރުން ހުއްޓެވެ

  .ފެންނަން ނެތް ޙާލުގައެވެ
 )البخاري" (ي فليس منفمن رغب عن سنيت". އެހެން ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ  
  އަނބުރާލައިފި މީހާ، ން މޫނުسنةފަހެ ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ : "މާނައީ

މި . މިއެވެ." ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ހިދާޔަތު ގައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވެއެވެ
 سنة ގައިވާ ގޮތް ފެނިފައި، އެ سنةގެފާނުގެ هللا ޙަދީޡްގެ މުރާދަކީ ރަސޫލު 

ގައިވާ ގޮތަށްވުރެ އެހެން ގޮތެއް ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައި ބަލައި އެގޮތަށް 
އަދި، . އި ބެލެވޭނެ ވާހަކައެވެޢަމަލުކުރާ މީހާއީ  ދޫކޮށްލި މީހެއް ކަމުގަ

 ދޫކޮށްފި މީހާއީ އެކަލެގެފާނުގެ ހިދާޔަތުން ބޭރުގައިވާ سنةއެކަލޭގެފާނުންގެ 
  .މީހެއްކަން އަންގައިދެއްވުމެވެ

 ގައިވާ ގޮތަށް سنةގެފާނުންގެ هللا ރަސޫލު . ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ  
 .ނުވާނެއެވެޢަމަލުތައް ބަރާބަރު ކޮށްގެން މެނުވީ ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް 

  
  سؤالُ

 ގައި ހިފައި ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި سنةގެފާނުގެ هللا ރަސޫލު ) 1(
  ހެއްޔެވެ؟
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ވަޙީ هللا  ގައި ހިފުމަށް މާތް سنةގެފާނުގެ هللا ރަސޫލު ) 2(
  ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން ފަދައަކުން؟

 ގައި ހިފުމަށް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް سنةގެފާނުގެ هللا ރަސޫލު ) 3(
 !ވާފައިވާ ބަސްފުޅެއް ބަޔާންކުރޭކުރައް

******************************  
  )ސަތާރަވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الساِبع عشرا
  . ސާފުކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެسنة ގެފާނުންގެ رسولُ اهللا

 ތައް سنةޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެބައިމިހުންގެ ނަބިއްޔުންގެ   
ގެއްލި އޮޅުންފިލާން  معاملބަދަލުކޮށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެ ދެ ދީނުގެ 

!  އާދެسنةނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ މާތް ނަބިއްޔާގެ 
އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ޢަމަލުފުޅުތަކުގެ ޚަބަރު އަދި އަދަށް 

އަދި ޤިޔާމަތާއި . ދާންދެންވެސް ނުހަނު ސާފޮކޮށް ފެންނާން އެބައޮތެވެ
  .ޖެހެންދެންވެސް އޮންނާނެއެވެ

وقد تركت فيكم ".  ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެصلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا   
:  މާނައީ)2مؤطاكتاب القدر (" ضلّوا مامتسكتم ما كتاب اهللا وسنة نبيهأمرين لن ت

ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދެ އެއްޗެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު :
ން ތިބިހާ ހިނދަކު އޭގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފަހައްޓައިގެ. ދޫކުރީމެވެ

ގެ ފޮތާއި هللا އެއީ . ދުވަހަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުން މަގުނުފުރެދޭނެއެވެ
  . އެވެسنةއެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ 

މިފަދަ ޞަރީޙަކޮށް އެ ދެ އެއްޗެއްގައި ހިފައި . ޝައްކެއް ނެތެވެ  
އެއަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ މަގުނުފުރެދޭނެ ދެއެއްޗަކީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޒަމާނަށް 

ނަމަ އެ ދެ އެހެން ނޫން. މިއޮންނާނެ ދެ އެއްޗެއްކަން ޔަޤީނެވެދެ
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ދީނުގެ ބައެއް ! އާދެ.  ނޭންގެވީސްކަން ކަށަވަރެވެއެއްޗެއްގައި ހިފާކަށް
 އަށް سنةޢަދާވާތްތެރިންނާއި އަމިއްލަ އެދުމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ސަބަބުން 

ނަ ނަމަވެސް ދީނުގެ ކުޅަދާ. އެރި ބައެއް އޮޅުން ނެތީއެއް ނޫނެވެ
ޢިލްމްވެރިންގެ އަގުނުކުރެވޭފަދަ ޚިދުމަތާއި މިންނަތުން މި ދެންނެވި 

 سنةމިއަދު މިއޮތީ އެކަލޭގެފާނުގެ . އޮޅުންތައް ފިލުވާ ސާފުކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ
ނަމަވެސް، ފެންނާނީ ހޯދައި ބަލައި އެކަމަށް ނަޒަރު . ނުހަނު ރޯޝަންކޮށެވެ

  .ހިންގާ މީހަކަށެވެ
ވަޙީ هللا ކާތެރިކުރައްވާނެ ކަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ރައް  

“ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9̈̄$. ކުރައްވާފައިވެއެވެ tΡ t�ø. Ïe%!$# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ ptm: ∩∪  ) احلجر

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ، ޤުރުއާން : "މާނައީ )9
އަދި ހަމަ ޔަޤީނުން އެ ފޮތް ރައްކައުތެރި ކުރައްވާ . ބާވައިލެއްވީމެވެ

 އަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ سنةރަސޫލާގެ ! އާދެ. މިއެވެ." ވެހުށީމެ

�šχöއެގޮތް އެނގެނީ . ޝަރަޙައެވެ à2øŒ$#uρ $tΒ 4‘n=÷Fãƒ ’Îû £à6 Ï?θ ã‹ ç/ ôÏΒ 

ÏM≈ tƒ#u «!$# Ïπ yϑ ò6 Ïtø:$#uρ 4  )މި އާޔަތާއި އަދި މިފަދަ  )34حزاب األ

ގެ هللا އަދި : "މި އާޔަތުގެ މާނައީ. އެހެނިހެން އާޔަތުންނެވެ
ކިޔެވޭ ތަކެތި ތިޔަ ކަނބަލުން )  ންسنةޔަޢުނީ (ޔަތްތަކުންނާއި ޙިކްމަތުން އާ

އަދި .  އެވެسنةމި އާޔަތުގައި ޙިކްމަތުގެ މުރާދަކީ ." ގޭގައި ކިޔަވާށެވެ

,tΒuρ ß$ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅު އެއީވެސް ވަޙީ ކަމުގައި  ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ oλù;$# ∩⊂∪   

÷β Î) uθ èδ �ωÎ) Öór uρ 4yrθ ãƒ ∩⊆∪  ) މި . މި އާޔަތް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ )4-3جنم
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ވާހަކަފުޅު، ) ދީނުގެ(އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް : "އާޔަތުގެ މާނައަކީ
އެއީ ހަމަ ވަޙީ ކަމުގައި މެނުވީ . އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ނުދައްކަވައެވެ

 ފެންނާން ނެތް سنةވީއިރު ޤުރުއާން ސަލާމަތުން އޮވެފައި ." ނުވެއެވެ
.  މީހުންގެ މައްޗަށް މި ހުރިހައި އާޔަތެއް ރައްދު ކުރެއެވެކަމުގައި ބުނާ

ނަމަވެސް މި ޒަމާނަކަށް އައިސް ދީނުގެ .  ފެންނަން އެބައޮތެވެسنةއާދެ، 
 މިހާ ގިނަ سنةކަންކަމާމެދު ނަފްރަތުކުރާ ބައެއް މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ 

. އެވެދުވަހު ދެމިއޮތުމަކީ އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެ ހަދަ
އެއީ ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ބަސް ޤަބޫލުކޮށް ސީދާ . ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ

އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު هللا މާތް . މަގު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނެވެ
  .ދައްކަވާށިއެވެ

 سنةގެ  صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا ކިޔަވާކުދީންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި   
  .ކޮށްލަމެވެލިޔެވިފައިހުރި ބައެއް މުހިއްމު ފޮތްފޮތް މިތާ ނޯޓް

  صحيح البخاري )1(
  صحيح مسلم )2(

  داؤد سنن أبو )3(
  ذيسنن الترم )4(

  ئيالنساسنن  )5(
  سنن ابن ماجه )6(
  مسند اإلمام بن حنبل )7(
  موطأ اإلمام مالك )8(
  دارميلا مسند )9(
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މި ހުރިހައި ފޮތެއް ދަންނަ . އަދި މިނޫންވެސް ކިތައްމެ ފޮތެކެވެ  
.  އަދަށް ދާންދެންވެސް އެބަހުއްޓެވެބޭކަލުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކާއިއެކު އަދި

 ހޯދާ އުނގެނި ދަސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުމީ ކޮންމެ سنةވީމާ، ރަސޫލާގެ 
ދުނިޔެއާއި . މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮތް އެންމެ މުޤައްދަސް ވާޖިބެވެ

 .އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ
 

  سؤالُ
މަތް މަގުނުފުރެދުމަށްޓަކައި ދޫކުރެއްވި ގެފާނުން މި އުއްهللا ރަސޫލު ) 1(

  ދޭއްޗަކީ ކޮބާ؟
 ފެންނާން ނެތީ سنةޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ނަބީ ބޭކަލުންގެ ) 2(

  ކީއްވެ؟
  ! ލިޔެވިފައިހުރި ބައެއް ފޮތް ބަޔާންކުރޭسنةގެފާނުންގެ هللا ރަސޫލު ) 3(
 ! ދެމިއޮތްކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރޭسنة) 4(
 

****************************** 
رشع الثَّاِمن سرއަށާރަވަނަ ފިލާވަޅު( اَلد(  

  اَلِبدعة
އަލަށް ކަމެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް :  އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީبدعة  

  .އުފެއްދުމެވެ
:  އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައީبدعةޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި   

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިނުވާ ކަމެއް وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه އިސްލާމް ދީނުގައި 
ނުވަތަ، . އެކަލޭގެފާނަށްފަހު، ދިނުގެ ކަމެއް ކަމުގައި ހަދައިގެން ކުރުމެވެ
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އެކަލޭގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަޅުކަމެއް އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވި ގޮތް ނޫން 
އަދި ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް އުނިކޮށް . އެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމެވެ

  . ގެ ވައްތަރެކެވެبدعةނުގައި ނެތް ކަމެއް ކަމުގައި ހެދުމީވެސް ދީ
ދީނުގެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައް އަލަށް އުފައްދައި   

އަދި، އެފަދަ . އީޖާދުކޮށް ހެދުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މަނާކަމެއް ނޫނެވެ
ށް މަތިންދާ މިސާލަކަ.  އެކޭ ނުކިޔާނެއެވެبدعةކަންކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި 

ބޯޓެއް ހެދުން، ނުވަތަ ޓީވީއެއް ހެދުން، ނުވަތަ ކާރެއް، މޮޓަރު ސައިކަލެއް 
އަދި .  އެއް ނޫނެވެبدعةހެދުން، މިފަދަ އެއްޗެތި އުފެއްދުމީ ޝަރީޢަތުގައި 

. އެފަދަ އެއްޗެތި ހެދުމީ ބޭނުންތެރި އަދި އެދެވޭ ކަންކަމެވެ. ކިއެއް ހެއްޔެވެ
ގެފާނުން هللا  ގެ އަޞްލަކީ ރަސޫލު بدعةޝަރީޢަތުގައި މަނާވެގެންވާ 

މިސާލަކަށް، : ޝަރުޢީ ގޮތުން އެކަންކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމުގައި
ނަމާދު ރޯދަ ޙައްޖުފަދަ، ޒަކާތްދިނުން ޞަލަވާތް ކިޔެވުން ދުޢާ ކުރުން ފަދަ 
. ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތުގެ ތެރެއަށް، ނުވަތަ ޞޫރައަށް އުނި އިތުރު ކުރުމެވެ

  .ކަންކަން އީޖާދުކުރުމާއި އުނި އިތުރު ކުރުމެއް ނޫނެވެއެނޫން 
 އަކީ بدعة ގެ އިދިކޮޅު ކަމުގައިވީ ފަދައިން، توحيد އަކީ شركފަހެ   

 އެއް ކަމެއްގައި ޖަމަޢަ ނުކުރެވޭ شرك އާއި توحيد.  ގެ އިދިކޮޅެވެسنة
.  ވެސް އެއް ކަމެއްގައި ޖަމަޢަ ނުކުރެވޭނެއެވެެبدعة އާއި سنةފަދައިން 

ހަމަ .  ގެއްލުނީއެވެتوحيد ކޮށްފިނަމަ شركއަޅުކަމެއް ކުރާއިރު : ނީޔަޢު
 ގެ އަލިކަން سنة ހަދައިފިނަމަ بدعةއެފަދައިން އަޅުކަމެއް ކުރާއިރު 

 އަކީ سنة.  އަކީ މަގުފުރެދުމެވެبدعة.  އަކީ ތެދުމަގެވެسنة. ގެއްލުނީއެވެ
ސާނާގެ ހަވާ ނަފްސު  އަކީ އިންبدعة. އިލާހީ ވަޙީން އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

އެންމެހައި . ޝައްކެއްނެތެވެ. އެދޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެކެވެ
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މަލު ކުރުމީ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަسنة އިން ދުރުވެ بدعةމުސްލިމުން 
 .ވާޖިބެކެވެ

  
  سؤالُ

   އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟بدعة) 1(
 އޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި بدعة ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި) 2(

  ހެއްޔެވެ؟
   ގެ އިދިކޮޅު އެއްޗަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟بدعة) 3(
   އާއި ހުރި ފަރަޤަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟بدعة އާއި سنة) 4(
   ހެދުމުގެ އަޞްލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟بدعةޝަރީޢަތުގައި ) 5(
 އެއް بدعةޝަރިޢަތުގައި ކާރެއް ނުވަތަ ޓީވީއެއް އަލަށް އުފެއްދުމީ ) 6(

 ހެއްޔެވެ؟
 

****************************** 
رشع اِسعالت سرނަވާރަވަނަ ފިލާވަޅު( اَلد(  

   ހަދަން ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުبدعة
 ހަދާފައިވަނީ بدعة ހެދި މީސްތަކުން، بدعةދީނުގެ ކަންކަމުގައި   

 ހެދީ بدعةބައެއް މީހުން . އެކި މަޤްޞަދުގައެވެ. އެކިއެކި ސަބަބާހުރެއެވެ
 سنة ހެދީ بدعةއަނެއް ބަޔަކު .  އަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ގަސްތުގައެވެسنة

. މަތިވެރިވުމުގެ އެދުމުގައެވެ، އަދި އަނެއް ބަޔަކު  ހެދީ. ނޭނގިގެންނެވެ
ނަމަވެސް މި ހުރިހައި ސަބަބެއްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ނިމެނީ ހަމަ އެއް 

. ގެ އަމިއްލަ އެދުން ފޫބައްދާށެވެއެއީ، ތިމާމެން. އަޞްލަކަށެވެ
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ނަތީޖާއަކަށްވީ ތިމާމެންގެ އެދުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުން 
ދީނުގެ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޣައިރު ޝަރުޢީ ގޮތުން އަރައި، ދީނުގެ ކިތައްމެ 

  .ޙުކުމެއް އޮޅުވާ ތިމާއާއި އަދި އެހެނިހެން މީސްތަކުންވެސް މަގުފުރެދުމެވެ
 ހަދަން ދިމާވި ސަބަބުތައް بدعة ހެދި މީހުން، بدعةދީނުގައި ! ދެއާ  

ބައެއް ކަމުގައި ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުޢުތަބަރުވެފައިވާ މުހިއްމު 
  .ސަބަބު ނޯޓްކޮށްލަމެވެ

 ނޭނގުމުން، سنةފަހެ، :  ނޭނގުންسنةގެފާނުންގެ هللا ރަސޫލު ) 1(
އަދި، މަގުފުރެދިއްޖެނަމަ، . ނެއެވެތެދުމަގު ނޭނގިއްޖެ މީހާ މަގުފުރެދިދާ

  . ހަދާނެއެވެبدعةދެން 
 އަށް ޢަމަލު سنةފަހެ :  އަށް ޢަމަލު ކުރުން ދޫކުރުންسنةޤަސްދުގައި ) 2(

هللا މާތް . ލުވެދެއެވެ ހެދުމާއިގެން މަޝްޣޫبدعةކުރުން ދޫކޮށްފިނަމަ ދެން 

�tΒuρ ß·÷ètƒ tã Ì. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ ø. ÏŒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ôÙ Íh‹ s)çΡ … çµ s9 

$YΖ≈ sÜø‹ x© uθ ßγsù … çµ s9 Öƒ Ì� s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ̈ΞÎ) uρ öΝ åκtΞρ‘‰ÝÁ u‹ s9 Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθ ç7 |¡ øts†uρ 

Ν åκ̈Ξ r& tβρß‰tG ôγ•Β ∩⊂∠∪  ) ގެ ތެދުމަގާއި هللا މާތް : "މާނައީ )37-36الزخرف

ފޭވެގެންފި މީހާއަށް، ޝައިޠާނެއް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިމަން 
އެ ޝައިޠާނާ އަބަދުވެސް އޭނާއާއިއެކު .  ފާކުރައްވާ ހުށީމެވެރަސްކަލާނގެ
އަދި އެ ޝައިޠާނާއާ އޭނާއާއި އެކުގައިވާ މީހުން ސީދާ މަގުން . އުޅޭނެއެވެ

އަދި އެމީހުންނަށް އެ ލިބުނު ވަސްވާސްތަކުގެ ސަބަބުން . ދުރުކުރާނެއެވެ
  .މިއެވެ." އެވެތިމާމެންނީ ތެދުމަގުގައިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި އެމީހުން ހީކުރާނެ
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 ވެރީންގެ ކަންތައް ހުންނަ بدعةމި އާޔަތުން ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް   
 ވެރީން އަބަދުވެސް ހީކުރަނީ ތިމާމެން بدعة. ގޮތް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަނީއެވެ

އެހެންމީހުން އެތިބީ މަގުފުރެދިފައި . މިތިބީ ހަމަ ތެދުމަގުގައި ކަމަށެވެ
  . ވެރިންނެވެبدعة ހަމަ ނަމަވެސް މަގުފުރެދިފައިވަނީ. ކަމަށެވެ

ފަހެ އެފަދަ މީހުން : އަޅުކަމާ ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމުގެ އެދުން ބޮޑުވުން) 3(
ދީނުގެ ސީދާމަގު ފެންނާން ނެތްނަމަ، ތިމާމެންނަށް ރަނގަޅޭ ހީވާހައި ގޮތެއް 
އަޅުކަމުގައި ހަދައި، ކިޔެވެލިތަކާއި ވިރުދުތައް އިތުރުކޮށް ދީނުގެ އަޅުކަމުގެ 

  .ދާނެއެވެތެރެއަށް ވައް
: އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުން،  ހަލާކުކޮށް ބަރުބާދުކުރުން) 4(

  .ޝިއަޢީންނާއި މަގުފުރެދިފައިވާ ފިރުޤާތައް އުފެދިފައިވަނީ މި މަޤްޞަދުގައެވެ
މި ! އާދެ: ވެރިންގެ ކިބައިން ތަކެތި ހޯދައި ނަޞީބު ހޯދުން) 5(

ގެފާނުންގެ هللا ރަސޫލު .  އެކެވެبدعةމަޤްޞަދުގައި އުފެއްދީ ކިތައްމެ 
ޙަލާލު ކިތައްމެ ކަމެއް ޙަރާމްކޮށް . ނަމުގައި އެތަކެއް ޙަދީޘެއް ހެދިއެވެ

ޤުރުއާނަކީ މަޚްލޫޤެކޭ ކިޔައިގެން . ޙަރާމް ކިތައްމެ ކަމެއް ޙަލާލު ކުރިއެވެ
  للّهوالعياذ با.  އުފެދުނީވެސް މި ރޮނގުންނެވެبدعةއުފެދުނު 
 ހަދާން ދިމާވި بدعة  ވެރީންبدعةމި ބަޔާންވެދިޔައީ ހައްތާވެސް   
މިއިން އެންމެ ސަބަބެއް އެކަނިވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތުން . ސަބަބެވެ

. އަދި، މިނޫންވެސް ސަބަބު އެބަހުއްޓެވެ. މީހާ ދުރުކުރުމަށް ފުދެއެވެ
ނަމަވެސް މިއީ ޢާއްމުކޮށް ހިނގާ ސަބަބުތައް ކަމުގައިވާތީ މި ވަރުން 

  من مصائب البدعنسأل اللّه السالمة. ފުއްދައިލީއެވެ
 

****************************** 
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  )ވިހިވަނަ ފިލާވަޅު( لدرس الِْعشرونَا
   ހެދުމުގެ ޙުކުމްبدعةއިސްލާމް ދީނުގައި 

 ހެދުމަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކައު އިތުރު بدعةއިސްލާމް ދީނުގައި   
ގެން  އާއި އަދި އިޖުމާޢުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިسنةރަސޫލާގެ 

  .ޙަރާމް ކަމެކެވެ
ފަހެ މީސްތަކުންނަށް ދީން ޝަރީޢަތް ކޮށްދެއްވައި ކަނޑައަޅުއްވައި   

 ހަދާ بدعةވީމާ .  އެވެاهللا سبحانه وتعاىلހެއްދެވުމުގެ ވެރި ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި 
މީހާ ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމެއް ދީނުގެ ތެރެއަށް ވެއްދީމާ 

 އާއި ބައިވެރިވެ اهللا تعاىل ކުރުމުގައި މީސްތަކުންނަށް ދީން ޝަރީޢަތް
اهللا  ވެރިޔާ بدعةއެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު . އެކަލާނގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތީއެވެ

 އާއި އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއާއި ދެފަރާތާއި ހަނގުރާމަކޮށް تعاىل
ކޯފާގެ ބަސްފުޅު ވަޙީ هللا  ހަދާ މީހުންނަށް بدعةދީނުގައި . އުރެދުނީއެވެ

Πr& óΟ÷. އި ވަޙީ ކުރައްވައެވެކުރެއްވުމުގަ ßγs9 (#àσ ¯≈ Ÿ2u�à° (#θ ãã u�Ÿ° Οßγs9 zÏiΒ 

É Ïe$!$# $tΒ öΝ s9 .β sŒù' tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 Ÿωöθ s9uρ èπ yϑ Î=Ÿ2 È≅óÁ xÿø9$# zÅÓ à)s9 öΝ æη uΖ÷� t/ 3 
¨β Î) uρ š Ïϑ Î=≈ ©à9$# öΝ ßγs9 ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊄⊇∪ ) މާތް : "މާނައީ )21الشورى

 ދެއްވާފައިނުވާ ކަންކަން އެމީހުންނަށް އެކަންކަމަށް އިޛުނަهللا 
. މަޝްރޫޢުކޮށްދޭނެ ބައިވެރިންތަކެއް އެ ކާފަރުންނަށް ފަހެ ވަނީ ހެއްޔެވެ

އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެމީހުންނަށް ޢަޛާބު ދެއްވުމުގެ ކަލިމަފުޅު 
އެމީހުންގެ މެދުގައި ނިޔާ ) ދުނިޔޭގައި(ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ ހަމަކަށަވަރުން 

އަދި ހަމަކަށަވަރުން . އި އެމީހުންނަށް ޢަޛާބު ދެއްވައިފީހެވެކުރައްވަ



 رسالةالتوحيد    
 

42 

." އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެވެ.) ދަންނައެވެ(އަނިޔާވެރިން 
ގެ އިޒުނައަކާއި ނުލައި هللا  ވެރިންނާއި بدعة. ޝައްކެއްނެތެވެ. މިއެވެ

  އެބައިމީހުންގެ ބަހަށް،ދީނުގައި ކަންތައް މަޝްރޫޢު ކުރާ މީހުންނާއި
  .ކިޔަމަންތެރިވާ މީހުންނީ އަނިޔާވެރިންކަން މި އާޔަތުން ފާހަގަ ކޮށްދެއެވެ

 ގެ ޙަދީޘްގައި العرباض بن سارية ގައި ރިވާވެގެންވާ صحيح مسلمފަހެ   
 األمور تإياكم وحمدثا". ކުރެއްވިއެވެ  ޙަދީޘްرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ވެއެވެ

ދީނުގައި އަލަށް : " މާނައީ)داؤدأبو" (دثة بدعة وكلّ بدعة ضاللةفإن كلّ حم
. އުފައްދާ ކަންކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރުވެތިވެ، އެކަންކަމާއި ގާތްނުވާށެވެ

އަދި .  އެކެވެبدعةހަމަކަށަވަރުން ދީނުގައި އަލަށް އުފައްދާ ކޮންމެ ކަމަކީ 
ބައެއް އަދި މި ޙަދީޘްގެ .  މިއެވެ."މަގުފުރެދުމެކެވެ  އަކީبدعةކޮންމެ 

  ."ކޮންމެ މަގުފުރެދުމަކީ ނަރަކައިގައިވާ ކަމެކެވެ"ރިވާޔަތުގައިވަނީ، 
 أمرنا هذا ماليس منه فهو من أحدث ىف". އަދި އެހެން ޙަދީޡެއްގައި ވެއެވެ  

ތިމަންކަލޭގެފާނު މި : " މި ޙަދީޘްގެ މުރާދަކީ.)مسلمو بخاريل ااهرو" (رد
 އެ ދީނުގެ ތެރެއަށް ގެންނެވި އިސްލާމް ދީނުގައި ނުވާކަމެއް އުފައްދައި
އެބަހީ އެއީ ބާޠިލް ." ވައްދައިފި މީހާއަށް އެ ކަމެއް ރައްދު ވެގެންވެއެވެ

  .އެ ކަމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. ކަމެކެވެ
 ހެދުމުގެ بدعةމި ދެ ޙަދީޘުން އެކަނިވެސް ދީނުގައި ! އާދެ  

ގެ މައްޗަށް ފަހެ ކޮންމެ މުސްލިމެއް. ނުރައްކައުތެރިކަން ފައުޅުވެ ހާމަވެއެވެ
 سنة ހެދުމުގެ ނުރައްކައުތެރިކަމުން ދުރުވެ ރަސޫލާގެ بدعةވާޖިބު ވެގެންވަނީ 
 بدعةއަދި، މީހަކު .  ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމެވެسنةއަށް ތަބަޢަވެ އެ 

އެއް ހަދާތީ ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު އިންކާރުކޮށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އެ 
  .ބެލުމެވެކަމެއް ނައްތައިލެވޭތޯ 
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  سؤالُ
   ހެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟بدعةދީނުގައި ) 1(
ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއް هللا  ހެދުމުން ބިރުގަންނަވައި بدعة )2(

  !ބަޔާންކުރޭ
ޙަދީޘް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް بدعة )3(

 !ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއް ބަޔާންކުރޭ
  

******************************  
  )އެކާވީސްވަނަ ފިލާވަޅު(  والِْعشرونَلدرس الْحاِديا

  حسانِإليمان، واِإلسالَم، وااِإل
މި ފިލާވަޅުގައި އަޅުގަނޑު ބަޔާން ކުރަން ޤަޞްދު ކުރަނީ އިސްލާމް   

 إسالمއެއީ . ދިން އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ތިން އަޞްލެވެ
ގެފާނު هللا ން ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ ރަސޫލު  ކަإحسان ކަމާއި إميانކަމާއި 

ހަމައެކަނި ޙަދީޘް ގައިވާ .  ޙަދީޘެވެ"جربيل މަޝްހޫރު"ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ 
عن عمر بن اخلطّاب رضى اهللا عنه قال بينما  .ތިން އަޞްލާއި، އޭގެ ތަރުޖަމާއެވެ

ض الثياب بيارسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد حنن عند 
ى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النىب صلّى اهللا شديد سواد الشعر ال ير

عليه وسلّم فاسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفّيه على فخذيه وقال يا حممد أخربىن عن 
 وأنّ حممدا اإلسالم فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اإلسالم أن تشهد أن الإله إالّاهللا

ستطعت إليه ارسول اهللا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن 
فأخربىن عن اإلميان قال أن تؤمن . قال صدقت قال فعجبناله يسأله ويصدقه قال: سبيال

رخريه وشره قال صدقت قال باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقد
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..... ن اإلحسان قال أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل يكن تراه فإنه يراك  عفأخربين
  ) رواه مسلماحلديث(

 عمر بن اخلطابރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް "މި ޙަދީޘްގެ ޚުލާޞާއަކީ،   
އެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ

 ގެ އަރިހުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް هللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اތިމަން ބޭކަލުން، 
. ހެދުން ވަރަށް ހުދު އިސްތަށީގެ ކުލަ ވަރަށް ކަޅު، ބޭކަލަކު ފައުޅުވިއެވެ
. އަދި ތިމަން ބޭކަލުންކުރެ އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް އެއީ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ
. ވެއަދި އެބޭކަލެއްގެ ކިބައިން ދަތުރު ކުރުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނެއެ

ގެފާނުގެ ކަކޫފުޅާއި ކަކޫފުޅު ޖައްސަވައި هللا އެބޭކަލަކު ވަޑައިގެން ރަސޫލު 
 إسالم.  ގެފާނެވެحممدއޭ . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. އިށީނދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ޙަދީޘް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . ކަން ބަޔާން ކޮށްދެެއްވަ ބައްލަވާށެވެ
  .ކުރެއްވިއެވެ

  ) ކަން އެކުލެވިގެންވަނީإسالم: ޔަޢުނީ: ( އަކީسالَمِإلا
މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު هللا މާތް ) 1(

ގެ هللا ގެފާނީ  حممد އަދި ހަމަކަށަވަރުން. ނުވާކަމަށް ހެކިވުމެވެ
ޒަކާތް ދިނުން ) 3(ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން ) 2. (ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުމެވެ

ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ކަޢުބާ އަށް ގޮސް ) 5( ރޯދަހިފުން ރަމަޟާންމަހު) 4(
  .ޙައްޖުވުން މިއެވެ

.  ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެعمر. ރަނގަޅެވެ. އެބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ  
ގެފާނާއި ސުވާލު ކުރައްވައި އަދި ޙަދީޘް ކުރައްވާ هللا އެބޭކަލަކު ރަސޫލު 

ދެން، އެބޭކަލަކު . ބަސްފުޅު ތެދުކުރައްވާތީ ތިމަން ބޭކަލުން ޢަޖާއިބުވީމެވެ
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ރަސޫލު .  ކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބައްލަވާށެވެإميانކަލޭގެފާނު . ވިދާޅުވިއެވެ
  .ގެފާނުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެهللا 

  ) ކަން އެކުލެވިގެންވަނީإميان: ޔަޢުނީ( އަކީ يمانِإلا
އެކަލާނގެ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް ) 2. (އަށް އީމާންވުމެވެهللا މާތް ) 1(

އެކަލާނގެ ) 4(އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން ) 3. (މެވެއީމާންވު
) 6(އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން ) 5(ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން 

އެބޭކަލަކު . މިއެވެ. މިންވަރުގެ ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަމަށް އީމާންވުމެވެ
. ވެ ކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވާ ބައްލަވާށެإحسانކަލޭގެފާނު . ވިދާޅުވިއެވެ
  .ގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެهللا ރަސޫލު 

އަށް ކަލޭ އަޅުކަން هللا އެއީ )  ކަމަކީإحسان: ޔަޢުނީ( އަކީ حسانِإلا
. ކުރާއިރު އެކަލާނގެ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާ ފަދައިން އަޅުކަން ކުރުމެވެ

މިހެނީ ކަލެއަށް އެކަލާނގެ ނުފެނުނަސް، އެކަލާނގެ ކަލޭ 
  .މިއެވެ." ދެކެވޮޑިގެންވާނެއެވެ

އަޅުގަނޑުގެ . މި ދިގު ޙަދީޘް މިހިސާބަށް ކުރުކޮށްލީއެވެ! އާދެ  
ބޭނުމަކީ ހަމައެކަނި ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދީނުގެ ތިން އަޞްލު މިތާގައި 

އެއީ ފޮތުގެ ކުރީގެ ފިލާވަޅުތަކާއި، މި ބައިތަކާއި ގުޅުން . ނަޤްލުކޮށްލުމެވެ
 إميان ކަމާއި إسالمވެގެން މިދަނީ މި ޙަދީޘްގައި ތަމްޘީލު. ބޮޑު ކަމުންނެވެ

އަދި މިއީ ދީނުގެ ތިން އަޞްލުކަމާއި .  ކަމާއި މި ތިން ކަމެވެإحسانކަމާއި 
 جربيلމި ތިން އަޞްލު އުއްމަތަށް އުނގަންނަވައި ޘާބިތުކޮށްދެއްވުމަށް 

އާއި ސުވާލު ކުރައްވައި އެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمގެފާނު ވަޑައިގެން 
ގެފާނު ވިދާޅުވިގޮތް އެއީ ތެދު ރަނގަޅު هللا ގެ ޖަވާބު ރަސޫލު ސުވާލުތަކު
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 ގެފާނު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވައި އެކަން ޤަރާރު ކުރެއްވި جربيلގޮތް ކަމުގައި 
  .މަންޒަރެވެ

  سؤالُ
   ކަން އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟إسالم )1(
  އްޔެވެ؟ ކަން އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކީ ކޮބައި ހެإميان )2(
   ކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟إحسان )3(

****************************** 
 
  َخاِتَمة

މި ކުޑަކުޑަ ރިސާލަތުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔާން ޤަޞްދުކުރި ހިސާބަށް   
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ މިކަމުގައިވެސް ތައުފީޤު ދެއްވި . ލިޔެ ނިމުނީއެވެ
  .އަށެވެهللا މަތިވެރި މާތް 

ޑަކުޑަ ފޮތުން ގިނަ ގެ ޙަޟްރަތަށް އެދި ދުޢާ ކުރަނީ މި ކުهللا މާތް   
މުސްލިމުން ތަކަކަށް ދީން އޮޅުން ފިލުމުގައި ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް 

އަދި މި ޢަމަލަކީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް . ދެއްވުމަށެވެ
  .އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ކުރި މަޤްބޫލު ޢަމަލެއް ކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ

ންހުރި  ގެ ދެتوحيدއަޅުގަނޑު ޤަޞްދު ކުރަނީ މި ފޮތަށް ފަހު   
ނުޤުޠާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެހެން ފޮތެއްވެސް ދުނިޔޭގެ އަލިކަމުގެ 

  .އެވެهللا ތައުފީޤު ދެއްވާނީ މަތިވެރި މާތް . ތެރެއަށް ނެރުމަށެވެ
ربنا آتنا ىف الدنيا حسنة وىف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلّى اهللا وسلّم   

 آمني:  هللا رب العاملني واحلمد. على حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
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